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 Úgy látszik a vá-
lasztások utáni elsı év 
nem a nagy lehetısé-
gek ideje. Ezt tapasztaltam polgármesterré 
választásom elsı esztendejében is. Sajnos az 
idei évben minimális körben írtak ki olyan 
pályázatot, amellyel élni tudtunk volna és a 
benyújtott pályázataink elbírálása sem történt 
még meg. 
Már többször elmondtam, hogy tele-
pülésünkön fejlesztésre csak 
eredményes pályáza-
tokkal van lehetı-
ségünk. Mert ön-
k o r m á n y z a t u n k költségvetése által 
biztosított pénzösszeg ( évi 27 millió forint ) a 
kötelezıen ellátandó feladataink biztosítására 
is csak szőkösen elég. Körültekintı gazdálko-
dásra van szükség, ahhoz, hogy mőködésünk 
továbbra is megfelelı színvonalon biztosított 
legyen. 
Adtunk be pályázatot a tájház külsı felújítá-
sára, kerékpártároló építésére a faluközpont-
ban, rendezvény szervezésre, valamint rendez-
vénysátorra - ezek elbírálása még folyamat-
ban van. 
Közmővelıdési pályázaton 350 eFt-ot nyer-
tünk mőszaki, technikai eszközök beszerzésé-
re. 
Mozgókönyvtári támogatásként 680 eFt-ot 
kaptunk, valamint 240 ezer forint értékben 
könyveket. 
Közmunkások foglalkoztatására az elızı évek-
hez képest jelentısen csökkentek a lehetısé-

gek. A benyújtott pá-
lyázatainkra kapott 
támogatással, ha ne-

hezen is, de azért rendben tudtuk tartani köz-
területeinket. 
A Közösségi Ház felújítására – 
m é g az elızı polgár-

mester idején felvett 
hitel – „Közkincs Program”-

ban történı megtérítése továbbra is 
folyamatban van. 

Befejezıdött az illegális hulladéklerakó rekul-
tivációja, mintegy 50 millió forint vissza nem 
térítendı támogatás eredményeképpen. A sze-
mét egy része, helyben történt válogatás után 
elszállításra került, az itt maradó rész pedig 
tereprendezés után füvesítve lett. A terület 20 
évig semmilyen célra nem hasznosítható. 
 Az évrıl-évre apadó támogatások csökkené-
se ellenére is elmondhatom, hogy a testület jó 
munkát végzett a 2011-es évben. Feladatain-
kat maradéktalanul elláttuk és ehhez nem 
kényszerültünk hitel felvételére. Ami még na-

gyon fontos, hogy korábbi évek megtakarítá-
saihoz sem kellett hozzányúlnunk. Így vi-
szonylag nyugodtabban nézhetünk a 2012-es 
év elé, szemben a híradásokból ismeretes sok-
sok eladósodott önkormányzattal, akik szinte 
mőködésképtelenek, nem tudják fenntartani 
intézményeiket, nem tudják fizetni közüzemi 
számláikat. Persze azért optimizmusra ne-
künk sincs okunk, de legalább ezekkel a ne-
hézségekkel nem kell megküzdenünk. 
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 A pontos számok ugyan még nem ismertek, de 
elızetesen az látszik, hogy az elmúlt hat év leg-
alacsonyabb költségvetése lesz a jövı évi. Tekin-
tettel arra, hogy önkormányzatunk az elmúlt 
évek eredményes gazdál- kodásának kö-
szönhetıen viszonylag magasabb 
összegő pénzmarad- vánnyal 
rendelkezik, így várhatóan a 
költségvetésünk egyensúlyban 
lesz. A képviselı-testületnek továbbra 
is keresni kell a lehetıségeket és meg kell 
hozni minden olyan döntést, amellyel a gazdál-
kodás hatékonyságát, ésszerőségét és ezzel a 
költségvetés helyzetét javítani tudjuk. 
 Az önkormányzati vagyon értékének megtar-
tása érdekében törekedni kell arra, hogy a felhal-
mozási célú bevételek képezzék a felhalmozási 
célú kiadások fedezetét. 
 Nagy figyelmet kell fordítani a kötelezı és 
nem kötelezı önkormányzati feladatok számba-
vételére. 
 Folyamatosan és fokozottabban gondoskodni 
kell a tervezett bevételek maradéktalan beszedé-
sérıl, a hátralékok behajtásáról (adótartozások). 
 Valamennyi területen figyelemmel kell kísérni 
és maximálisan kihasználni a pályázati lehetısé-
geket. 
 Továbbra is társulásokon keresztül kívánjuk 
megoldani kötelezı feladatainkat: az óvodai ellá-
tást, az általános iskolai oktatást, az egészség-
ügyi és szociális ellátást. A társulásokban való 
együttmőködés elınyeit továbbra is igyekszünk 
maximálisan kihasználni. 
 Változatlanul fenntartjuk a falugondnoki szol-

gálatot, mőködtetjük iskolabuszos szolgáltatá-
sunkat, biztosítjuk az óvodás és iskolás gyerme-
kek szállítását. 
 Településünkön jelentkezı kommunális és 
egyéb feladatainkat a jövıben is a közfoglalkoz-
tatási program keretén belül szeretnénk ellátni, 
ezzel is segítve a munkanélküliek foglalkoztatá-
sát. 
Továbbra is megbízásos jogviszony keretén belül 

oldjuk meg középületeink takarítását, valamint 
az Internetes-szoba, valamint a könyvtár 

mőködtetését. 
Fejlesztési feladataink közül to-

vábbra is legfontosabbnak 
tartom a szennyvízkezelési kér-
dés megoldá- sát. A kistelepülések 
részére kiírásra ke- rült a pályázat, 
amelynek beadásáról már döntött a testület, az 
ehhez szükséges munkavégzés már folyamatban 
van. 
 Amennyiben a ravatalozó felújítására a jövı év 
elsı felében sem nyílik pályázati lehetıség, úgy 
minimum a nyílászárók cseréjét saját erıbıl kell 
elvégeznünk 
a Jánossomorjai hulladékgazdálkodási pályázat 
ránk esı önrészét , mint társult település biztosít-
juk 
terveink között szerepel a már beadott, de még el 
nem bírált pályázatainkon kívül a külterületi 
utak javítása, csapadékvíz-elvezetés és járdaépí-
tés. Természetesen ezek megvalósulására csak 
kiírt és eredményes pályázat révén van reális 
esélyünk. 
 Mindenki elıtt ismeretes, hogy a közeljövıben 
nagy horderejő változások várhatók az önkor-
mányzatokat illetıen is a különbözı jogszabály-
ok elfogadása után. 
 Az önkormányzati és köznevelési törvény vál-
tozása, az általános iskolák államosítása, járások, 
körjegyzıségek létrehozása nagy mértékben be-
folyásolják önkormányzatunk feladatellátását, a 
társulások létét, illetve ezekhez kapcsolódóan 
költségvetésünket. 
  
A jelenlegi információink alapján ezek döntı 
többsége csak a 2013. költségvetési évet érinti 
majd. 

Tájékoztató a 2012. év várható tevékenységérıl 
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MEGHÍVÓ! 

Szeretettel várjuk a falu lakosságát 

2011. december 23-án pénteken, 16 órára, 

 a Közösségi Házban tartandó  

„kiskarácsonyi„ összejövetelre. 

Zenés karácsonyi szórakoztató műsor Zsuzsival 
és Orsival, forralt borral, karácsonyi 

süteménnyel, teával. 
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 Sajnos évrıl-évre folyamatosan apadó létszámú 
résztvevıje van az idısek tiszteletére rendezett 
összejövetelünknek. A hagyományokhoz híven 
az ünnepség a helyben készített ételek elfogyasz-
tásával vette kezdetét, amelyet szórakoztató mő-
sor követett. A polgármesteri köszöntıben—
tekintettel a közelgı karácsonyra—a szeretet fon-
tosságáról, annak kinyilvánításáról beszéltem. 

Íme a téma aktualitása miatt egy részlet a távol-
maradóknak: 
 „Mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk 
örülni, sírni, dühöngeni, és ami legfontosabb, 
hogy tudunk szeretni. Szeretet a legcsodálatosabb 
dolog a világon. Szeretni és szeretve lenni a leg-
nagyobb öröm az életben. Tudni azt, hogy van-
nak emberek, akik fontosak számunkra. És van-
nak emberek akiknek mi vagyunk fontosak. 
 A szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csó-
kot, tanácsot, mindegy mit, csak szívbıl szóljon, 
az amit adunk. A szeretet az élet éltetı ereje, ami-
bıl táplálkozunk.  
 A szeretet végtelen és határtalan – mondjuk 
sokszor. Gondoljuk csak el milyen kicsi is a szív, 
vajon hogyan fér bele mégis ennyi szeretet? Nem 
lehet tudni, de nem is ez a lényeg: Hanem, hogy 
adjunk meg mindent szeretteinknek, hiszen tud-
juk, szeretetért szeretetet jár cserébe és így lesz 
teljes a világ együtt szeretetben. 
A szeretetrıl Pál apostol az alábbiakat írta egyik 
levelében: 

  Kívánom, hogy legyen még számtalan szeretet-
teljes napjuk. A mindennapok nehézségei köze-
pette is találják meg életük értelmét és élvezzék 
az élet apró örömeit.” 

 Az ünnepség végére gyülekeztek a falu fiataljai 
is, és a „manók” hívó szavára megérkezett a Mi-
kulás.   

A szeretet türelmes,  
a szeretet jóságos,  
A szeretet nem féltékeny,  
Nem kérkedik, nem gıgösködik,  
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,  

Nem örül a gonoszságnak,  
De együtt örül az igazsággal.  
Mindent eltőr, mindent elhisz,  
Mindent remél, mindent elvisel.  
A szeretet soha el nem múlik. „ 

Idısek napja 2011.

Idısek napja 2011.

Idısek napja 2011.   



Tárnokréti Község 
Önkormányzata 

9165 Tárnokréti, Fı u. 24. 

Telefonszám: 96/271-566 
Faxszám: 96/271-566 

Mobil: 06-30/9799-852 
E-mail: tarnokreti@rlan.hu 

Felelıs szerkesztı: 
Jankovits Ferencné 
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 A Tárnokréti Önkéntes Tőzoltó 
Egylet hivatalosan 1886-ban alakult. 
Borbély Márton egyleti jegyzı (községi tanító) és Ta-
kács Ferenc egyleti elnök (ev. lelkész) augusztus 28-án 

aláírták az egylet alapszabályát. A magyar királyi bel-
ügyminisztériumi államtitkár október 7-én láttamozta. 
Ezt megelızı évben, 1885. június 14-én délután történt 
a Felsı-Tóközi Önkéntes Tőzoltó egylet zászlóavatási 
ünnepélye, ahol falunk nagy tiszteletben álló lakója 

Dorner Soma fıparancsnok, mint egyleti elnök tartotta 
ünnepi beszédét. Ekkor alakult meg községünkben is 
a önkéntes tőzoltóság, melynek elfogadása hivatalos-
sá, csak a következı évben vált. Az egyleti tagok az 

Isten szabad ege alatt esküdtek, hogy a zászlóra 
szennyfoltot tapadni nem hagynak, szem elıtt tartják: 
”Segély a vészben!” A zászlóra virágokból gyönyörő 
csokrot kötött öt réti kis „Rózsabimbó”. Réti a sziget-

közi járás IX. kerületében Markota, Bödöge, Kapi, Ca-
kóháza, Sövényháza Fehértó tőzoltóival volt együtt. 
Az egylet célja az elıforduló tőzeseteknél az oltás, sze-
mély élet és vagyonbiztosítás körül szervezettséggel 
közremőködni. Tagjai: Alapítók, akik az egylet segé-

lyezéséhez három éven át évente 2 Ft-ot, vagy egyben 
6 Ft-ot befizetnek. Pártolók, akik hasonló célból 1 Ft-tal 

járulnak az egylethez. Mőködık az 
egylet személyei, akik becsületesek, 

a 18. életévüket betöltötték. A mőködık szivattyús, 
mentık és tőzırök csoportban voltak. Az alapszabály 

szerint az egylet tisztikara élén állt az egyleti elnök és 
a fıparancsnok. İket beosztás szerint követte az alpa-
rancsnok, egyleti jegyzı, osztályparancsnok, pénztár-
nok, szakaszvezetık, szertárosok. Öt évente új válasz-
tások voltak. 1888. november 1-jén Varga István cakó-

házi körjegyzı és Erdélyi Mihály Réti bíró aláírták a 
Szabályrendeletet tőzrendészeti ügyben. 1910-ben az 
egylet önkéntes tőzoltó egylet névbıl önkéntes tőzoltó 
testület lett. A bélyegzıje is e szerint változott. Szerei 

gyarapítására táncmulatságokat rendeztek és népszín-
mőveket mutattak be. A második világháború alatt, 
létszám hiány miatt szünetelt. 1946. június 2-tıl ismét 
mőködött. A 100. évforduló ünnepségén megjelent a 

megyei és a járási tőzoltóparancsnok. Gecsei Lajos, 
Bojsza László, Bödecs Imre, Bısze Lajos, Eıry László 
és Gısi Sándor kitüntetésben részesültek. 1999-ben a 
fıtéren, az autóbusz fordulónál tőzoltófecskendıs em-
lékmővet avattak a tiszteletükre. Korábbi években a 

volt elhunyt parancsnokokat, társakat a  mindenkori 
tagság szervezett kötelékben és egyenruhában búcsúz-
tatta a temetésen. Ez a szép szokás sajnos már nem él, 
pedig már egy tőzoltóruhás is a közösségéhez tarto-

zást képviselné. Talán a jövıben átgondolásra kerül. 
1930-tól Kovács József, 1939-tıl Doktor Gyula, 1946-tól 
Takács Ferenc, 1948-tól Babos Lajos, 1957-tıl Bancsó 
László, Radó Imre, Gecsei Lajos, 1996-tól Eıry Attila 

volt, 2006-tól Szabó Gábor a tőzoltóparancsnok. 
 Ma Tárnokréti Önkéntes Tőzoltó Egyesület néven 
vannak bejelentve.  

125 éve történt 

Változó közüzemi díjak 

 2012. januárjától ismét emelkednek a víz-, és szemétszállítási díjak. 

Ezek a közszolgáltatók által kerülnek meghatározásra, az önkormányzat-
ok a javasolt összegeken változtatni gyakorlatilag nem tudnak  

Így a 2012. évben fizetendı közüzemi díjak az alábbiak szerint alakulnak: 
Vízdíj tekintetében az alapdíj:   270.-Ft/hó+ÁFA 
  a fogyasztástól függı ivóvíz díja: 195.-Ft/m3+ÁFA 

Szemétszállítás díja:  60 l-es edényzet ürítési díja: 201.-Ft/ürítés+ÁFA 
     80 l-es edényzet ürítési díja: 269.-Ft/ürítés+ÁFA 

120 l-es edényzet ürítési díja: 403.-Ft/ürítés+ÁFA. 

ELHUNYT  

2011. november 01-én Csepi György élt 75 évet 

2011. december 15-én Gecsei Gyula élt 83 évet 

Nyugodjanak békében!  


